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Önkormányzati bizottságatrkezett: 2004 NOV 10.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az
Önkormányzati bizottság a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő:

1. A törvényjavaslat 4. számú melléklete egyes részeinek a következő módosításátjavasoljuk

A helyi ónkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2003 . évre bevallott, az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott (a
továbbiakban: településre kimutatott) személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg az A) és B) pontban
meghatározott szabályok szerint . Az A)-B) pontban foglaltakat helyi önkormányzatonként részletezve az
államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban : Áht.) 64. §-ának (3) bekezdésében
meghatározott PM-BM rendeletben (a továbbiakban : PM-BM rendelet) kell közzétenni .

Előirányzat:

	

[466 853,71465 625,6 millió forint

A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 10%-a .

Előirányzat :

	

[116 713,4]116 406,4 millió forint

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az I-III .
pont szerint .

I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-hányad

Előirányzat :

	

[240 614,5]239693,4 millió forint

- A 3 . számú melléklet 1-10 . és 27-29 . jogcímének, valamint a 8 . számú melléklet III . és IV. jogcímének
forrása 1 00,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó :

millió forint
= 3 . számú melléklet

	

1. jogcím

	

10562,8
2. jogcím

	

[11298,61 11 605,6

Bizottsági módosító javaslat
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A 3. számú melléklet 11 . jogcímének forrása [32,51128,09%-ban az átengedett személyi
jövedelemadó:

millió forint
= 3 . számú melléklet

	

11. jogcím

	

[9 036,2]7 808 1

2. A törvényjavaslat 4. számú melléklete B) II. pontja egyes részeinek következő módosításátjavasoljuk

A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3 . számú mellékletének 11 . be), bJ), 13 . a-d), 14 .,
16., 17. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 15 . számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, a 19 . a), 20 .
aa), ba), c)-e), 21 . aa), b)-d), 22., 23 ., 24 . a)-c), 26 . a)[, c), d)] számú jogcímhez kapcsolódó ellátott,
oktatott létszámot együttesen kell alapul venni .
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3 . és 8. számú
mellékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok
alakulását követi .

„

3. A törvényjavaslat 4. számú melléklete B) III. 4. pontjának utolsó bekezdése következő módosítását

javasoljuk

„Az a)-e) pontban szereplő nem kötelező térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az
értékhatár a II . c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3 . számú melléklet 14-16., 20 . c)-e), 21 . b)-d),
22 ., 23j, 26. c), d)] pont szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma szorzatának a
település 2004. január 1 jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő ."

4. A törvényjavaslat 4. számú melléklete B) III. 5. pontjának utolsó bekezdése következő módosítását

javasoljuk

„A levonandó összeg azonban nem lehet több, mint a települési önkormányzatot - beleértve a helyi
kisebbségi önkormányzatokat is - a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3 . számú melléklet 1 ., 2 .,
4., 5 ., 7-12., 17 ., 19 . a), 20 . aa), ba), 21 . aa), 24 . a-c), 25., 26 . ab), ac), 27-29. pontja alapján megillető
normatív hozzájárulás összegének 80%-a. Községi önkormányzatoknál a levonandó összeg felső határába
nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 25 . a) és b) jogcím, valamint a 25 . aa)
jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 19 . a), 20 . aa), ba), 21 . aa), 24 . a)-c), 26 . ab), ac) jogcím
szerinti és a 25 . ab) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 20 . c), d), 21 . [aa), ]b) normatív
hozzájárulások."

S. A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve

csökkentésétjavasoljuk:
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 . Normatív hozzájárulások

11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok [18 757,91 +1228,1 19 986 0

XLII . A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI

3 . Lakosság költségvetési befizetései

1 . Személyi jövedelemadó 11016 076,3] +1228,1 1017304,4

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirknvzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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Indokolás

1 ., 5. ponthoz: az APEH által a települési önkormányzatokra kimutatott személyi jövedelemadó
40%-a 1 228,1 millió forinttal kevesebb a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban szereplőnél .
Az önkormányzatok állami támogatásai és személyi jövedelemadója együttes összegén belül így
nő az állami támogatás .

2-4. ponthoz: a 4. számú melléklet különböző helyein meghatározott normatíva kör korrigálása
szükséges .

Budapest, 2004. november 10.

r. Kov Zoltán
a bizottság elnöke ~`"
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